
Kursledare: 
Anna Almberg:
Kommunikationsexpert 
Idémera

Lär dig att: 

- Förmedla organisationens budskap så att medarbetarna 
   känner att de bidrar

- Nå uppsatta mål med kommunikation som verktyg

- Bli en närvarande och coachande chef som stimulerar till 
   utveckling och ökat engagemang hos medarbetarna

- Tydliggöra vilka förväntningar och vilket handlingsutrymme som 
   finns för att skapa trygghet bland medarbetarna
 
- Använda dialog som metod vid möten som skapar ökad 
   förståelse och insikter hos medarbetarna

Arrangeras av: BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER!

ANMÄL DIG IDAG! 

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

www.kompetensinstitutet.se

EXKLUSIV UTBILDNING FÖR DIG SOM LEDARE

Scandic Hasselbacken - 5 november 2014

Kursledare:

idémera

Praktikfall: 
Karin Francke:
Personalstrateg
Chef- och ledarutveckling 
Stockholm Stad

Kommunikativt 
Ledarskap

Sagt om kursledaren: 

“Lysande! Anna lever som hon lär och hon ger oss många exempel på olika sätt att leda. 

“Många bra och konkreta verktyg att ta med. Bra, tydlig och rolig föreläsare”



Forskarna anser att 70 till 90 procent av ett ledarskap utgörs av kommunikation. I din roll som ledare 
förväntas du kunna driva förändring, skapa mening och sammanhang, leda dialog och ge återkoppling. 
Ledaren är den viktigaste interna kommunikationskanalen. Den ledare som utvecklar sin kommunikativa 
förmåga har större möjligheter att skapa engagemang bland sina medarbetare och samtidigt växa i sitt 
ledarskap. Det är roligare att leda människor som är involverade!

Efter önskemål arrangerar vi speciellt för dig som ledare den  efterfrågade kursen “Utveckla ditt kommu-
nikativa ledarskap” under ledning av kommunikationsexperten Anna Almberg.

 Utveckla ditt Kommunikativa Ledarskap

Praktikfall:

Karin Francke 
Personalstrateg, Chef- och ledarutveckling
Stockholm Stad

          Ur innehållet

- Kunskap och inspiration om det kommunikativa ledarskapets betydelse

- Rätt budskap i rätt kanal – att bygga upp sitt eget kommunikationssystem

- Vad medarbetaren behöver svar på för att känna engagemang

- Metoder och konkreta verktyg för möten, dialog, och effektiva budskap

- Intro till att lyckas med kommunikation i förändringsarbeten

5 NOVEMBER 2014

SPECIELLT INBJUDEN:
Stockholm Stad har under lång tid arbetat för att stödja chefernas kommunikativa förmåga och det är 
numer en självklar förutsättning för att lyckas i sina uppdrag. Utifrån sex förhållningssätt som stödjer 
tydliga ledare och aktiva medarbetare med bemötande i fokus går nu arbetet vidare utifrån visionen.

Karin delar med sig av sina lärdomar och ger dig praktiska tips på hur du kan lyckas med det 
kommunikativa ledarskapet.

Kursledare:

Anna Almberg, Kommunikationsexpert, Idémera
 
Anna Almberg brinner för att öka vi-känslan och stärka motivationen. 
Genom utbildning, rådgivning och coaching hjälper hon individer och organisation-
er att lyckas bättre med intern kommunikation och förändringar. Anna har tidigare  
ansvarat för Systembolagets interna kommunikation och har i sin konsultroll 
inspirerat hundratals ledare och kommunikatörer i att stärka sin kommunikation.

UNIKT CASE MED  

STOCKHOLM STAD
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Tidigare kurser har varit fullsatta tidigt. Anmäl 
dig redan idag och säkra din plats!

www.kompetensinstitutet.se

Om kursen:

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dina
kunskaper om vad det kommunikativa
ledarskapet innebär och hur du kan arbeta för att 
utveckla din kommunikativa förmåga. Du får ta del 
av konkreta verktyg och metoder som kan användas 
för att utveckla det kommunikativa  
ledarskapet. Kursen ger dig möjlighet att diskutera 
och hitta lösningar till dina egna utmaningar inom 
området. På kursen nätverkar och knyter du  
kontakter med kollegor från andra företag och or-
ganisationer.

Målgrupp:

Kursen  vänder sig till dig som leder andra, oavsett 
gruppstorlek och inom alla sektorer. Du behöver 
inspiration och egen reflektion kring hur du kan 
arbeta för att stärka din egen kommunikation med 
dina medarbetare. 

Syfte och mål:

Ökade insikter om betydelsen av ett kommunikativt 
ledarskap samt konkreta redskap och modeller
 som kan appliceras på verksamheten från dag ett.

Pedagogik:

Vi varvar föreläsningar och diskussioner med reflek-
tionsövningar individuellt och i grupper. Det ska vara 
lustfyllt och engagerande att delta. Vi värdesätter 
den individuella reflektionen och den gemensamma 
dialogen mellan deltagarna så att de kan lära av 
varandra.

Begränsat antal platser:

För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet delta-
garplatser till kursen. Anmäl dig redan idag och säkra 
din plats.

Kursintyg:

Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Kompetensinstitutet.

Schema över dagen:

08.30 Registrering
09.00 Kursen inleds
12.00 Lunch
16.30 Avslutning

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen

Om Kompetensinstitutet:

Kompetensinstitutet arrangerar kvalitativa konfer-
enser och kurser. Genom våra utbildningar, konfe-
renser och kurser hjälper vi organisationer med att 
hantera utmaningar och prestera goda resultat.

Vi anser att genom ett närmare samarbete och kun-
skapsutbyte behöver inte hjulet uppfinnas på nytt. 
Vår ambition är att alla våra deltagare ska vara 100% 
nöjda och välja att återkomma.

Kommunikationscoachning:

För att skapa varaktiga effekter av våra utbildnin-
gar erbjuder vi våra deltagare individuell coaching. 
Syftet är att stödja klienten att kliva fram i sin yrkes-
roll som en kommunikativ ledare eller strategisk 
kommunikatör och bidra till mer verksamhetsnytta.

Alla coachsamtal sker via telefon med Anna Almberg 
och varje samtal är 60 minuter.  Deltagaren behöver 
frigöra tid för egen reflektion och hemuppgifter un-
der coachsamarbetet. 

För mer information besök  
www.idemera.se/coaching/ eller maila oss på 
kundtjanst@kompetensinstitutet.se
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Konferenslokal: 
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel till kursanläggningen: 08-517 343 07

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, all förtäring  
och dokumentation. 

Kommunikativt Ledarskap arrangeras av Kompetensinstitutet.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en
kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före evenemangets startdatum får 
du ett värde brev på fakturerat belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från 
utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din 
skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangetsstart uteblir värdebrev eller ersättning. Kompetensinstitutet reserverar sig för 
mindre ändringar i programmet. Vid inställt evenemang erhåller beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. 

Anmäl dig:

www.kompetensinstitutet.se/anmalan/

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel: 070-7240570

www.kompetensinstitutet.se

Pris:
Kommunikativt Ledarskap, 5 nov 2014 6490 kr

Fåtal platser!
Anmäl dig redan idag 
och säkra din plats!

Kommunikativt 
Ledarskap

Samarbetspartner:

idémera

Konferenser inom ledarskap hösten 2014:

STOR A 27
Ledarskapsdagen NOV

Stora Ledarskapsdagen
4 november 2014
Berns Stora Salonger

STOR A 
Ledarskapsdagen 


